PROVOZNÍ ŘÁD
DĚTSKÉ SKUPINY ŽIRAFA z.s.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Žirafa z.s.
Se sídlem: Nerudova 541, Roztoky u Prahy, 252 63
IČO : 01793373
Číslo telefonu +420 604979754 email: info@skolkazirafa.cz
Předseda spolku a statutární zástupce: Plíhalová Radka
Označení dětské skupiny: Žirafa
Maximální počet dětí: 12
Místo poskytování služby: Nerudova 541, Roztoky u Prahy, 252 63
Provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 17.30 hodin
O víkendech a státních svátcích je dětská skupina uzavřena.
Den započetí poskytování služby: 1. 9. 2017
Doba řešení projektu: 1. 1. 2017 až 31. 8. 2019
Dětská skupina Žirafa je určena pro veřejnost.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Provozní řád obsahuje pravidla o zajištění řádného chodu dětské skupiny Žirafa z.s.
dále jen“ Žirafa“), o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Žirafa, o hygienických normách
a dalších související pravidla týkající se dětské skupiny.
Provozní řád má několik příloh:
•
•
•

Smlouva o poskytování péče o děti v dětské skupině
Plán výchovy a péče
Ceník
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3. PROVOZNÍ PODMÍNKY
Žirafa je určena pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Je zaměřena na zajištění
potřeb dítěte, na rozvoj schopností, výchovu a předávání kulturních a hygienických návyků dítěte.
Provoz je zajištěn v prostorách skládajících se ze vstupní chodby, šatny, oddělené samostatně od
pobytových místností, umývárny pro děti se sprchovým koutem a dvěma WC pro děti, dvou heren,
z nichž jedna slouží zároveň pro odpočinek dětí a dále kuchyň s jídelnou určenou pro 12 dětí.
Venkovní prostor zahrady je zatravněn a vybaven hracími prvky. Zahrada dětem poskytuje dostatek
prostoru pro pobyt venku převážně v odpoledních hodinách. Údržba zahrady je prováděna
minimálně 1x za 14 dní po odchodu dětí nebo o víkendu (dle vyhlášky města pouze v sobotu).
Dopolední hodiny děti nejčastěji tráví na vycházkách mimo zahradu, venku na dětských hřištích či
v lese.
Žirafa nabízí týdenní nebo denní docházku. Docházku si zvolí rodiče dítěte před nástupem do Žirafy
dle svých potřeb. Pokud rodič během smluvního období zažádá o změnu v docházce, a pokud to
kapacitní podmínky umožní, ke smlouvě bude sepsána příloha o dohodě mezi oběma stranami.
Péči o dítě vykonávají kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou odborně způsobilí podle zákona č. 247/2014
Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Pokud by došlo k poranění dítěte v době pobytu v Žirafě, odpovědnost za vzniklé škody je hrazena
z pojištění poskytovatele zařízení: pojištění za odpovědnost a újmu (dokumenty na webových
stránkách).
Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodičů za finanční podpory
z prostředků Evropského sociálního fondu.

4. ZÁPIS A PODMÍNKY PŘIJETÍ DĚTÍ A UKONČENÍ DOCHÁZKY V ŽIRAFĚ
Děti jsou do Žirafy přijímány průběžně do naplnění kapacity. Přijímány jsou děti na základě uzavřené
smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. do Žirafy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily
stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemohou očkování podrobit a mají potvrzení dětského
lékaře, které přikládají ke smlouvě.
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Rodiče / zákonní zástupci jsou povinni sdělit poskytovateli všechny skutečnosti, které by mohly
ovlivnit péči o dítě a jeho prospívání, tyto skutečnosti jsou povinni uvést do Evidenčního listu dítěte,
který bude vyplněn zákonným zástupcem po přijetí dítěte do dětské skupiny (např. osoby, které
mohou dítě vyzvedávat, alergie dětí a nesnášenlivost potravin atp.)
Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zákonný zástupce opakovaně porušuje
základní povinnosti rodičů/zákonných zástupců ( bod 9. provozního řádu), nebo v případě
nestandardních a specifických potřeb dětí, které přesahují možnosti zařízení (např. chronické
onemocnění ohrožující bezpečný chod zařízení).

5. DOCHÁZKA DĚTÍ DO ŽIRAFY
Dítě je třeba předávat a vyzvedávat ve stanovených časech dle zvolené docházky, aby nebyl narušen
provoz zařízení (příchod v čase od 7.30 – 8.15 hodin a odchod v čase od 15.00 – 17.30 hodin).
V případě dopolední docházky je nutné děti vyzvedávat nejpozději v 12.30 - 12.45 hodin. Pokud rodič
potřebuje vyzvednout dítě v jiný čas, oznámí tak předem pečujícím osobám a odchod i příchod dítěte
bude řešen individuálně.
Děti jsou na základě uzavřené smlouvy o poskytování péče o dítě v dětské skupině předány osobně
rodičem či jinou pověřenou osobou pečující osobě. Dítě lze předat při odchodu pouze rodičům nebo
osobě uvedené v Evidenčním listu. Dítě je nutné předávat zdravé a bez známek nemoci. Pečující
osoba má právo dítě odmítnout, pokud tomu tak není. Pokud se onemocnění u dítěte projeví
v průběhu docházky, je povinností rodiče si dítě po telefonické domluvě bez zbytečného odkladu
vyzvednout.
Pečující osoby jsou školené o pravidlech první pomoci při úrazech a život ohrožujících stavech.
V případě úrazu zajistí pečující osoba první pomoc a ošetření dítěte, o čemž informuje rodiče, a učiní
záznam do knihy úrazů. V závažnějších případech je povolána rychlá záchranná pomoc.V případě, že
je v provozovně v danou situaci přítomno více pečujících osob než jedna, druhá pečující osoba
doprovodí dítě společně se záchrannou službou do zařízení a bude v přítomnosti dítěte až do jeho
předání rodičům.
Rodiče jsou povinni vybavit dítě denně vhodným oblečením a obutím na pobyt venku i uvnitř, včetně
náhradního oblečení a hygienickými potřebami (zubní kartáček, hřeben a pleny, pokud je dítě
používá). Věci se ukládají do skříňky v šatně označenou značkou dítěte. Stejně tak pyžamo rodič
přináší do školky dle potřeby a zajistí jeho pravidelnou údržbu.
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6. REŽIM DNE
7.30 – 8.30 – příchod dětí + volná hra
08.30 – 09.15 – řízená činnost
09.15 – 10.00 – hygiena – svačina – hygiena
10.00 – 11.30 – pobyt venku
11.30 – 11.45 – hygiena + příprava na oběd
11.45 – 12.15 – oběd
12.15 – 12.30 - čtení pohádky
12.30 – 12.45 - odchod dětí + hygiena + příprava na spaní
12.45 – 14.15 - polední odpočinek
14.15 – 14.30 – buzení dětí, hygiena
14.30 – 15.00 – svačina
15.00 – 16.00 – odpolední aktivity
16.00 – 17.00 – pobyt venku – dle počasí
17.00 – 17.30 - odchod dětí domů

7. STRAVOVÁNÍ
Dopolední přesnídávka a odpolední svačina je připravována v prostorách výdejny . Obědy jsou
zajištěny externí dodávkou a jsou do provozovny přiváženy v nerezových várnicích a vydávány ve
výdejně, která je součástí provozovny. K obědu náleží polévka a hlavní jídlo. Celodenní pitný režim je
zabezpečen vodou z vodovodního řádu. Dětem je připravován ovocný čaj , mléko, džus a ovocné
šťávy.
Pečující osoba dohlíží na příjem stravy a dbá na dodržování pitného režimu.
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Nádobí se umývá ihned v myčce v prostorách přípravy jídla. V provozovně se stravují pouze děti a
pečující osoby.

8. HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
Zařízení je vybaveno umývárnou pro děti s dvojumyvadlem a dvěma bateriemi, centrálně je použita
mísící baterie, dvěma toaletami pro děti, nočníky a přebalovacím pultem, nášlapným košem a
sprchovým koutem. Umývárna a WC pro děti je vybavena zásobníkem na toaletní papír a
zásobníkem na papírové ručníky pro jedno použití. Pro pečující osoby je odděleně umístěna toaleta
s umyvadlem a odvětráním prostoru. Dále je v předsíni umístěna úklidová místnost s výlevkou a
baterií. /klidové prostředky jsou uloženy na úklidové místnosti, která se vždy zamyká.
Úklid prostor je prováděn denně po odchodu dětí. Minimálně 1x týdně se myjí všechny omyvatelné
zdi a ložní prádlo je odváženo do prádelny. Ložní prádlo se pravidelně vyměňuje, minimálně 1x za 3
týdny nebo okamžitě dle potřeby

9. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI RODIČŮ – ŠKOLNÍ ŘÁD
- rodiče dodržují provozní dobu Žirafy
-rodiče děti přivádí pouze naprosto zdravé, bez známek infekce a nemoci
- rodiče nahlásí změnu údajů uvedených ve smlouvě bezodkladně (změna zaměstnavatele, změna
trvalého bydliště, změna telefonního kontaktu atp.)
-rodiče jsou povinni oznámit změny v péči o dítě (změna stravy, případné alergie, atp.)
-rodiče jsou povinni uhradit školné ve stanoveném termínu dle smlouvy

10. ZÁKLADNÍ POVONNOSTI POSKYTOVATEL
- poskytovatel je povinen uzavřít smlouvu s rodiči o poskytnutí služby péče o děti v dětské skupině
Žirafa
-poskytovatel dodržuje denní režim dětí
-poskytovatel zajišťuje evidenci docházky dětí
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-pečující osoby dbají na bezpečnost dětí a dodržování správných hygienických návyků

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Seznámení se s tímto provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro všechny pečující osoby
Žirafa z. s. a rodiče- zákonné zástupce dětí. Změna provozního řádu je možná po dohodě a po
projednání na schůzi Neziskové organizace Žirafa z.s. Změna bude sdělena rodičům včas.
Všechny pečující osoby budou s tímto provozním řádem seznámeny před podpisem pracovní
smlouvy.
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